
اجراي طرحي ويژه در مناطق حاشيه نشين مشهد در دستور كار بهزيستي
ايسنا| معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از اجراي طرحي ويژه در مناطق حاشيه شهر مشهد خبر داد و گفت: در حال حاضر مشهد از جمله شهرهايي است كه بيشترين آمار حاشيه نشيني را به خود اختصاص 
مي دهد و از آنجايي كه زيبنده نيست در جوار حرم امام رضا)ع( حاشيه نشين وجود داشته باشد، طرح ويژه اي را به منظور كاهش آمار حاشيه نشيني در اين شهر در دستور كار داريم. در حال حاضر راه اندازي چند »مركز 
جامع خدمات اجتماعي« در حاشيه شهر مشهد را در دستور كار داريم. اين در حالي است كه عالوه بر اقدامات دستگاه هاي دولتي ساير دستگاه ها و نهادها هم بايد در اين زمينه فعال شوند. 
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يك راي و سرنوشت كشور
موالوردي:  فعاالن اجتماعي - سياسي  از ضرورت حضور در انتخابات به» اعتماد« مي گويند

 زنان براي استيفاي 
حقوق شرعي و قانوني خود 
در انتخابات مشاركت كنند

ايس�نا| معاون رييس جمهور در امور 
زنان و خان��واده گفت: اگر زنان خواهان 
استيفاي حقوق شرعي و قانوني خود و به نتيجه رسيدن 
تالش هاي انجام شده براي ارتقاي جايگاه شان هستند 
بايد در انتخابات ش��ركت كنند چرا ك��ه اين اهداف با 
مشاركت اندك محقق نمي شود. شهيندخت موالوردي 
در اين خصوص افزود: حضور زنان در انتخابات مي تواند 
بر تش��ويق س��اير اعضاي خانواده ب��راي راي دادن و 
مشاركت در تعيين سرنوشت خود موثر باشد. زنان در 
خانواده و جامع��ه هم به عنوان يك گروه مرجع حضور 
دارند. به عنوان نمونه زنان تحصيلكرده و آگاه در خانواده 
و اجتماع مي توانند محل رجوع باشند چون با اشرافي 
كه به مسائل مبتالبه جامعه دارند و با آگاهي نسبت به 
تاثير انتخابات بر تعيين سرنوشت خود، خانواده و جامعه 
مي توانند حضور تعيين كننده اي پاي صندوق هاي راي 
داشته باشند بنابراين زنان چه به عنوان دختر، همسر، 
مادر و خواهر مي توانند اهميت مشاركت حداكثري در 
انتخابات را به س��اير اعضاي خانواده يادآور شوند. وي 
درباره تبعات مش��اركت اندك در انتخابات اظهار كرد: 
مشاركت حداقلي به طور قطع نمي تواند ما را در تحقق 
اهدافي كه مد نظرمان است، ياري دهد بنابراين ما بايد 
در انتخابات مشاركت و از اين طريق وضعيت مطلوب 
مد نظر خود را دنبال كنيم و ميدان را خالي نكنيم چرا 
كه اين كار موجب به وجود آمدن وضعيتي مي شود كه 
مطلوب ما نيس��ت. موالوردي در ادامه گفت: هر چه به 
زمان برگزاري انتخابات نزديك تر مي شويم حساسيت 
شرايط و اهميت مش��اركت در اين رويداد بيشتر نمود 
پيدا مي كند. با توجه به وضعيتي كه در چندين انتخابات 
اخير داش��ته ايم، انتظ��ار مي رود كه اين حساس��يت 
توس��ط مردم آگاه و فهيم درك شود و در اين انتخابات 
مشاركت كنند. وي تاكيد كرد: شركت در انتخابات تنها 
تعيين كننده سرنوشت چهار سال آينده كشور نيست 
بلكه مي تواند مقدمات بسياري از سياست ها را فراهم 
كند كه آثار آن ساليان متمادي بر فرآيندهاي اقتصادي، 
اجتماعي،  سياسي و فرهنگي تاثير مي گذارد. كمااينكه 
سياس��ت هاي دولت قبل فقط محدود به هشت سال 
گذشته نبود و ساليان س��ال مي تواند جامعه و خانواده 
را متاثر كند. ما با علم به اين واقعيت مي توانيم تصميم 
درستي بگيريم و انتخاب آگاهانه اي انجام دهيم. معاون 
رييس جمه��ور در ام��ور زنان و خان��واده گفت: پس از 
برگزاري دوره هاي مختلف انتخابات انتظار داشتيم تا 
شاهد انتخابات برنامه محور باشيم اما متاسفانه در اين 
دوره نيز اين اتفاق نيفتاد و مناظره ها كه مي توانس��ت 
اين توقع را ب��رآورده كند، كمتر مجالي براي پرداختن 

به اين كار شد. 

 پلنگ خوش شانس�ي ك�ه هفته گذش�ته از تله 
گرازگير كشاورزان در روستاي سنه كوه شهرستان 
مياندرود در شرق مازندران نجات يافت، پس از پنج 

روز تيمار، در جنگل رهاسازي شد. ايرنا
  معاون ش�هردار تهران: س�امانه ثب�ت اطالعات 

بناهاي ارزشمند »ثابا« راه اندازي شد. اعتماد
 مع�اون آموزش�ي وزارت عل�وم بر ارتب�اط ميان 
رش�ته ها و ايجاد علوم بين رشته اي در دانشگاه ها 
تاكيد كرد و اظهار داش�ت: در سال هاي اخير مجوز 
۷1 مورد رش�ته  جديد ميان رشته اي به دانشگاه ها 

داده شده است. مهر
 مش�اور عالي س�ازمان س�نجش آموزش گفت: 
نتايج اوليه آزمون كارشناس�ي ارشد دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالي از جمله دانشگاه آزاد مربوط 
به س�ال 96 به صورت كارنامه، نيمه دوم خرداد ماه 

منتشر مي شود. ايرنا

باش�گاه خبرنگاران ج�وان| رس��ول ديناروند، 
رييس س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به روغن كشى 
در عطارى ها و س��المت روغن ها گفت: سالمت اين 
روغن ها به هيچ وجه مورد تاييد س��ازمان غذا و دارو 
نيس��ت. مواد اوليه مانند زيت��ون و كنجدى كه اين 
روغن ها از آن گرفته مى شوند كنترل نشده و سالمت 

و بهداشت آنها جايى تاييد نشده است.
 اين روغن ها در زمان كوتاهى فاس��د و اكسيد مى 
شوند و پراكسيد آنها به شدت افزايش پيدا مى كند 
و به ميزان زيادى براى سالمتى خطرناك هستند 
و به همين دلي��ل مورد تاييد س��ازمان غذا و دارو 
نيس��ت. اين روغن ها مى تواند س��م آفالتوكسين 
بااليى داش��ته باش��د و اين س��موم اگر از راه مواد 
غذايي وارد بدن ش��وند، مي توانند سرطانزا باشند 
و بر وجود اين ماده مض��ر در اين روغن ها كنترلى 

صورت نمى گيرد. 
روغن كش��ى در عطارى ها به دليل آنك��ه روغن در 
لحظه گرفته ش��ده و بالفاصله به مش��ترى تحويل 
مى شود امكان نظارت و كنترل بر سالمت آن از سوى 
سازمان غذا و دارو وجود ندارد و خطرات مصرف اين 

روغن ها به عهده مصرف كننده است. 

نخستين »كاش��ي ماندگار« بر س��ر در خانه ايران 
دّرودي نقاش، نويس��نده و كارگردان شاخص ايران 
نصب ش��د. فرهاد نظري، مديركل دفت��ر ثبت آثار 
و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي س��ازمان 
ميراث فرهنگي در اين مراسم با اشاره به اجراي طرح 
نصب كاش��ي ماندگار گفت: »اين ط��رح كه با خانه 
خانم ايران درودي نقاش برجس��ته كشورمان آغاز 
ش��ده اس��ت، به منظور پيگيري كنوانسيون 2003 
يونسكو كه به پاس��داري از ميراث ناملموس بشري 
اشاره دارد، در دس��تور كار سازمان ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري قرار گرفته است. 
براس��اس اين كنوانس��يون بايد گنجينه هاي زنده 
بشري را شناس��ايي و معرفي كنيم و به همين دليل 
ما به اين نتيجه رس��يديم كه از خانه هاي مشاهير و 
مفاخر كه به ش��هرها هويت مي دهند آغاز كنيم، در 
اين طرح با شناس��ايي افرادي كه نقشي در فرهنگ 
و هنر كش��ورمان دارند، كاش��ي ماندگار در س��ردر 
خانه هاي اين مش��اهير و مفاخر نصب مي شود. اين 
اقدام باعث مي ش��ود اف��رادي كه در اي��ن محله ها 
زندگي مي كنند، نگاه متفاوت تري به محله و ش��هر 

خود داشته باشند.« 
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني سازمان 
ميراث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري با 
بيان اينكه نصب كاش��ي ماندگار بر سردر خانه هاي 
مش��اهير و مفاخر علمي، فرهنگ��ي، ديني، مذهبي 
كمتري��ن قدرداني از اين افراد اس��ت، گفت: »براي 
اجراي مرحله اول اين طرح در تهران 50 شخصيت 
شناسايي شده اند كه نصب كاشي ماندگار بر سر در 
منزل اين افراد ت��ا پايان خرداد س��ال جاري انجام 
مي شود، اما اين طرح ادامه دار خواهد بود و از اواسط 
خرداد در هر استان ش��اهد نصب 5 كاشي ماندگار 

خواهيم بود. 
در س��ايت س��ازمان ميراث فرهنگي امكاني ايجاد 
ش��ده كه مردم و عالقه من��دان مي توانند، آدرس و 
مشخصات افراد شاخص و شهير محله هاي خود را در 
آن درج كنند تا بررسي هاي الزم براي نصب كاشي 

ماندگار براي اين خانه ها انجام شود.«

ايس�نا| محمدحس��ن طالبيان از تمركز بر روستا 
و نواح��ي م��رزي به منظ��ور احي��ا و حف��ظ آثار و 
بافت ه��اي تاريخي آنها در س��ال 96 خب��ر داد و با 
تاكيد بر مشاركت بين دستگاهي در پيشروي برخي 
پروژه ها گف��ت: طرح هاي تفصيلي وزارت مس��كن 
در دولت قبل، بس��ياري از ش��هرهاي تاريخي ايران 
را نابود كرد. ما در گذشته آس��يب هاي زيادي بر اثر 
دخالت برخي دس��تگاه ها از جمله وزارت مس��كن 
ديده ايم. طرح هاي تفصيلي اين وزارتخانه بس��ياري 
از شهرهاي تاريخي ايران را نابود كرد، چون درست 
و مش��ورتي نبود و ما درحال بازگرداندن آن طرح ها 
هستيم. نگاه تلفيقي و مشاركتي مردم و متخصصان 
در آن طرح هاي تفصيلي وجود نداش��ت، اما در حال 
حاضر مصوبات خوبي براي آنها گرفته ش��ده است. 
معاون ميراث فرهنگي در ادامه گفت: در چهار سال 
گذشته پنج اثر ثبت جهاني شده كه يكي از آنها قنات 

زنجيره اي با 11 حلقه بود. 
در بازديدي كه اخيرا از گناباد، محل يكي از 11 قنات 
جهاني ش��ده داشتم، متوجه شدم شمار گردشگران 
اين شهر از 20 هزار نفر به 250 هزار نفر افزايش يافته، 
در حالي كه آنها فقط امكان بازديِد بخش كوچكي از 
قنات را دارند، اما از قِبل اين گردشگران در روستاهاي 
اطراف گناب��اد، بوم گردي هايي راه افتاده و خانه هاي 
تاريخي در حال مرمت اس��ت. چن��د وقت پيش هم 
يك دستگاهي كه نامش را نمي برم، به ارتفاع سازي 
در آن ناحيه دس��ت زده بود كه خود مردم معترض و 

مانع شدند. 
او به طرح احياي 500 روستا در برنامه ششم توسعه 
با اولويت 73 روستا اشاره كرد و افزود: بر اساس تاكيد 
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري قرار است 
اعتبارات ساير دستگاه ها در مسير اين پروژه هدايت 
شود و تاكيد امسال ما هم بر روستاها و نواحي مرزي 
است كه درحال حاضر كار را در اورامانات كردستان، 
برخي روستاهاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان 

آغاز كرده ايم. 
طالبي��ان، حمايت از انجمن هاي مي��راث فرهنگي، 
احي��اي 70 پاي��گاه تعطي��ل ش��ده، به كار گي��ري 
فارغ التحصيالن رشته هاي مرتبط با ميراث فرهنگي 
و گس��ترش آموزش در موزه ه��ا را از جمله اقدامات 
صورت گرفت��ه معاونت ميراث فرهنگي برش��مرد و 
در ادامه گفت: ما باي��د در كرانه خليج فارس حضور 
جدي داشته باشيم، درحال حاضر يك پايگاه ميراث 
ناملموس دراين منطقه راه اندازي ش��ده كه توسعه 
فعاليت هاي آن براي ما اهميت زيادي براي ما دارد. 

خبر كوتاه

 هشدار سازمان غذا و دارو 
درباره روغن كشي عطاري ها

 آغاز طرح »كاشي ماندگار«
 با ثبت خانه ايران درودي

وزارت مسكِن دولت دهم 
شهرهاي تاريخي را نابود كرد

سرخط خبرها خبر  نظرسنجي

تالش 110 ساله 
جامعه ايران  براي 

مردم ساالري
مساله مردمساالري ديني 
و تعيين سرنوشت جامعه 
توس�ط م�ردم در اي�ران 
يك تاري�خ طوالني دارد. 
جامعه م�ا نبايد از اين امر 
مهم غفلت كند و نسبت به 
آن بي توجه باشد. غفلت 
از حضور مردم جامعه در 
تعيي�ن سرنوش�ت خود 
نوعي بي اعتنايي به تالش 
110 س�اله جامعه ايران و 
هزينه هاي سنگيني است 
ك�ه در اي�ن راه پرداخته 

شده است.

29 ارديبهشت. روزي كه مدت هاست شمارش معكوس براي رسيدنش آغاز شده. تنها چند ساعت تا روز موعود 
باقي مانده است. روزي سرنوشت س�از كه قرار است حضور مردم در آن نقشي تعيين كننده ايفا كند. فردا فرصت 
مش�اركت و حضور فراهم اس�ت تا براي آينده ايران تصميمي بزرگ گرفته ش�ود. فردا مردم ايران نقش�ه راه آينده ش�ان را با 
انتخاب شان ترسيم خواهند كرد. نقشه راهي كه در بزنگاهي سرنوشت ساز با درايت و آگاهي ترسيمش كرده اند. اين انتخابات 
با تمامي دوره هاي پيش�ين يك تفاوت بزرگ دارد؛ آن هم آگاهي بخش�ي به عموم مردم از طريق شبكه هاي اجتماعي و فضاي 

مجازي است. 
در اين انتخابات ش�ايد كمتر از پيش رنگ احساسي شدن و تهييج را مي شود در ميان مردم ديد، اين بار مردم آگاه تر از هميشه 
انتخاب خواهند كرد. در آخرين س�اعات پيش از برگزاري انتخابات به سراغ جامعه شناسان رفتيم تا از نقشي كه مردم در اين 

روز به عهده خواهند گرفت، بگويند.

ايس�نا| در پي انتش��ار اخباري درخص��وص فيلتر 
برخي صفحات اينس��تاگرام و نس��بت دادن آن به 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، اين وزارتخانه 
اطالعيه اي صادر كرد. روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات اعالم كرد: در 
چن��د روز اخير، توس��ط رس��انه هاي مخالف دولت 
خبرهاي مختلفي در خصوص محدوديت دسترسي 
به اينترن��ت و صفحات اينس��تاگرام توليد و پخش 
ش��ده اس��ت؛ از صفحه يك خواننده تا صفحه يك 

خبرگزاري. 
وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات هرگونه فيلتر 
اين صفحات را تكذيب مي كن��د. از نظر فني حذف 
اكانت قطعا از طريق فيلترينگ امكان پذير نيس��ت. 
اميدواريم اين موضوع يك س��ناريوي سياسي براي 

تخريب فعاليت هاي دولت نباشد. 
در پايان مجددا هرگونه دخالت وزارت ارتباطات در 
ايجاد محدوديت در دسترسي به اين صفحات شديدا 
تكذيب و تاكيد مي شود وزارت ارتباطات امين همه 

مردم عزيز ايران است. 
طبيعت��ا پيگي��ري حقوقي اي��ن تهمت ه��ا پس از 
برگزاري شكوهمند انتخابات انجام و گزارش آن به 

استحضار مردم شريف كشور مي رسد. 

گذر از يك نقطه عطف تاريخي

در عص��ر ارتب��اط و انفجار دان��ش علمي و تحوالت پرش��تاب و 
ش��گفت انگيز اجتماعي و جهاني، ارزشمندترين سرمايه انسان 
و جامعه انس��اني،  لحظه ها و فرصت هاي زودگذري است كه در 
اختيار آنها ق��رار دارد. فرصت هايي كه حتي غفلت از يك لحظه 
آن نيز غيرقابل جبران خواهد بود،  سرنوش��ت را تغيير مي دهد و 
حركت جامعه را نسبت به س��ير تحول و پيشرفت جهاني دچار 
وقفه،  پسرفت و عميق تر شدن فاصله آن با كاروان فرهنگ و تمدن 
بشري خواهد كرد و حركت جامعه ايران به سمت توسعه يافتگي 
را با كندي مواجه خواهد كرد. در اين فرآيند تاريخي و پرش��تاب 
حيات اجتماعي و سياس��ي كش��ورها،  ب��ه لحظه هايي برخورد 
مي كنيم كه آنه��ا را مي توان نقاط عطف تاريخ��ي ناميد؛ نقاط 
عطفي كه به يمن آگاهي،  قدرشناسي و بهره گيري از فرصت هاي 

آن، آهنگ و پيشرفت جامعه تداوم يافته و رشدي فزاينده مي يابد 
و در غير اين صورت دوراني از افول ارزش هاي انس��اني و اخالقي 
و انحطاط اجتماعي آغاز مي ش��ود. در اين زم��ان، دوازدهمين 
دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ايران، نقط��ه عطف تاريخي 
براي ملت ما است. بياييم با حضور مسووالنه و حداكثري خود به 
عنوان ش��هرونداني آگاه و توانمند، راي اعتماد به تداوم و تقويت 
رويكردها و سياست هاي اميدوارانه بدهيم كه جامعه آسيب ديده 
و در حال توس��عه ما سخت نيازمند آن است و تنها آراي تك تك 
مردم پاي صندوق هاي آرا است كه مي تواند حركت در اين مسير 
را تداوم ببخش��د و توس��عه و پيشرفتي كه در ش��أن مردم ايران 
اس��ت را براي آنان محقق كند. زن و مرد،  پير و جوان،  روستايي و 
شهري،  با حضوري حداكثري بايد در مسير ثبات كشور حركت 
كنند تا درهاي كش��ور از آنچه تاكنون به روي دنيا باز شده،  بازتر 
شود و شاهد حل مش��كالت اقتصادي و رشد و شكوفايي كشور 

در آينده باشيم. 

مصطفي معين
فعال اجتماعي - سياسي

راي ما آينده كشور را رقم مي زند

انتخاب��ات يك��ي از مهم تري��ن فرآينده��اي دمكراتي��ك 
سرنوشت س��از براي هر مملكتي اس��ت. فرآيندي كه نمادي 
از نوعي بازيابي براي كس��ب هويت فردي و اجتماعي است. از 
منظر »فردي«، درواقع از طريق حضور در انتخابات است كه 
به نوعي به زندگي مان جهت گيري مي دهيم و تعلق خاطري 
به يك جريان فكري پيدا خواهيم كرد و براي آينده مان نقشه 

راهي را ترسيم مي كنيم. 
از بع��د »اجتماع��ي« نيز همي��ن آراي م��ا جهت گيري كلي 
كش��ورمان را براي آينده رقم خواهد زد. در اي��ن ميان البته 
گروهي ب��ه بهانه هاي مختلف نمي خواهند تا در اين انتخابات 
شركت كنند. از جمله اس��تدالل هايي كه اين گروه دارند اين 
است كه: هركدام از اين كانديداها كه انتخاب شوند، تفاوتي در 
سرنوشت ما نخواهد كرد. درحالي كه با كمي دقت، مي توانيد 
به س��ادگي تفاوت ه��ا را از هم��ان روزهاي بع��د از انتخابات 

احساس كنيد. 
چه در عرصه هاي سياس��ي، چه در زمينه هاي اجتماعي و چه 
در بخش هاي فرهنگي. درحقيقت از همان روز بعد از انتخابات 
فضاهاي سياس��ي و اجتماع��ي و فرهنگي كش��ور با توجه به 
عقايد و تفكرات كانديدايي كه پيروز ش��ده تغيير خواهد كرد. 
فرقي هم نمي كند كه دانشجو باشيد يا استاد، هنرمند باشيد 
يا مهندس و... مهم اين اس��ت كه در هر جايگاهي كه باش��يد 
اين تفاوت ها كامال براي تان ملموس خواهد بود. اگر نويسنده 
باشيد شاهد دگرگوني جهت گيري هاي فرهنگي خواهيد بود. 
اگر اهل رسانه هستيد؛ ش��اهد تغيير در آزادي بيان و آزادي 
رس��انه اي خواهيد ب��ود و... به بياني اين تغيي��رات در زندگي 
تمامي ش��هروندان در ه��ر موقعيت و جايگاهي كه هس��تند 
ملموس خواهد بود. بنابراين اين اس��تدالل كه هر كانديدايي 
كه انتخاب شود تاثيري در سرنوشت ما نخواهد داشت، توجيه 
بي اساسي اس��ت. روز جمعه در پاي صندوق هاي راي حاضر 
شويم و يك بار ديگر ثابت كنيم كه ملت ايران همواره به دنبال 

ساختن ايراني بهتر و آبادتر است. 

محمدامين قانعي راد
 عضو انجمن جامعه شناسان ايران

مشاركت مردم در انتخابات 

وقتي به مقدمه قانون اساسي و متن آن مراجعه كنيم 
و ب��ه وي ژه اصول كلي آن را از جه��ات مختلف در نظر 
بگيريم و باالخص اصل سوم آن را كه ماده حقوق ملت 
اس��ت مطالعه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه 
اين سوال كه چرا بايد مردم در انواع انتخابات شركت 
كنند پرسش شگفت آوري است. ترديدي نيست كه 
در سال 1358 قانون اساسي با اكثريت قريب به اتفاق 
راي دهندگان تصويب ش��د و ترديدي نيس��ت كه در 
سال 1368اين قانون - هر چند با اكثريت كمتر- مورد 

اصالح قرار گرفت و بنابراين فعال با متني مواجه هستيم 
كه تصويب شده و سابقه اصالح يا نسخ، جز آنچه گفته 
شد، ندارد. در فصل سوم اين قانون حقوق مردم ايران، 
كه البته اين حقوق منحصر ب��ه مقتضيات اين فصل 
نيست، برشمرده شده است. از طرفي اصل 56 قانون 
اساس��ي كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن 
خدا اس��تعالم كرده مقرر مي دارد خداوند انسان را بر 
سرنوش��ت اجتماعي خود حاكم س��اخته است و اين 
حق قابل س��لب يا به كارگيري در خدمت منافع فرد 
يا گروه خاص نيست و در همين اصل مقرر شده ملت 
اين حق خداداد را از طرق موجود در همين قانون اجرا 
و اعمال مي كند.  ممكن است در مورد قوانين موجود 

در جامعه و نحوه اجراي آنها و وضعيت مجريان و حتي 
قانون اساسي مالحظات، ش��بهات و نارضايتي هايي 
وجود دارد، كه دارد. اما وجود اين اشكاالت و ايرادات 
و نارضايي ها نمي تواند انگيزه آن باش��د كه فرد ايراني 
حق خود را اس��قاط كند. بنابراين اگر پرسش اينگونه 
مطرح شود كه چرا نبايد راي بدهيم جايي براي بحث 
و مناقشه وجود خواهد داش��ت اما اين سوال كه چرا 
بايد راي بدهيم پرسش��ي است كه پاسخ آن را داديم. 
آنچه مسلم است در جامعه اي كه به هر حال قوانين و 
ضوابط منظم و تعريف شده اي دارد تغيير وضع موجود 
ناچار بايد با استفاده از همين قوانين و ضوابط تحقق 
يابد. انجام مكرر انتخابات ولو با نواقص و اشكالت ماال 

)درنتيجه( به آنجا منجر خواهد ش��د ك��ه به تدريج 
از تعداد ايرادات و اشكاالت كاس��ته شود و در نهايت 
شايد جامعه به نقطه مطلوب برسد. عكس اين حركت 
يعني قهر با انتخابات مطمئن��ا نتيجه اي نامطلوب و 
حركت به عقب درپي خواهد داشت كه گمان نمي رود 
مطلوب كسي باش��د.  از طرفي همچنانكه بارها گفته 
شده انبوه راي دهندگان هشداري است به دولتمردان 
و مدي��ران كه حواس ش��ان را جمع كنن��د و وقتي به 
اصطالح »به زبان خوش« چيزي به آنها گفته مي شود 
توجه و اجرا كنند. زيرا خودسري و عدم توجه ممكن 
است - همچنانكه تاريخ نشان داده- عواقب ناگواري 

داشته باشد. 

اعتماد اجتماعي مهم ترين سرمايه يك كشور است

انتخابات در ايران محصول يك تالش 110 ساله است. 
دنياي مدرن ايران از مشروطه آغاز مي شود. مشروطه 
آغاز مردم س��االري خواهي واقعي جامعه ايران است. 
در اين 110 س��ال م��ردم ما براي اينك��ه به يك نظام 
مردم ساالر برسند فراز و نشيب هاي بسياري را پشت 

سرگذاشتند و هزينه هاي زيادي را پرداخت كردند. 
انس��ان هاي بزرگي در راه تحقق اين مردم س��االري 
شهيد ش��دند يا به زندان رفتند، بعد از پيروزي انقالب 
هم براي حفظ جمهوري اسالمي و مساله جمهوريت 
كه در ش��كل گيري انقالب تاثير داشت، 300 هزار نفر 
شهيد و هزاران نفر جانباز و اسير شدند. بنابراين مساله 
مردمساالري ديني و تعيين سرنوشت جامعه توسط 

مردم در ايران يك تاريخ طوالني دارد. جامعه ما نبايد 
از اين امر مهم غفلت كند و نسبت به آن بي توجه باشد. 
غفلت از حضور مردم جامعه در تعيين سرنوشت خود 
نوعي بي اعتنايي به تالش 110 س��اله جامعه ايران و 
هزينه هاي سنگيني است كه در اين راه پرداخته شده 
است. دموكراسي به همان ميزان كه بسيار خوب است، 
در صورت عدم تحقق الزامات خود مي تواند خطرناك 
هم باشد. به اين دليل كه در دموكراسي ما حق انتخاب 
داريم و اگر درست انتخاب نكنيم، انتخاب اشتباه و غلط 
ما مي تواند در تعيين سرنوش��ت بد يك جامعه نقش 
بسيار مهمي داشته باشد. ما در تاريخ ملل مختلف و در 
تاريخ خودمان در چند مقطع تاريخي شاهد اين بوديم 
كه وقتي درس��ت انتخاب نكرديم، هزينه اين انتخاب 
نادرست را بلكه در يك بستر طوالني تر و خسارت هاي 
بعضا جبران ناپذيرتر با آسيب هايي كه به اعتماد عمومي 

و همبستگي اجتماعي وارد شد، پرداختيم. بنابراين بايد 
پاي صندوق هاي راي بياييم و درس��ت انتخاب كنيم.  
اخيرا در شبكه هاي اجتماعي نكته اي را ديدم كه بسيار 
هم مهم بود. جمله اي كه مي گويد: »سياستمداران بد 
را مردم خوبي انتخاب مي كنن��د كه راي نمي دهند« 
در واقع كس��اني كه پاي صن��دوق راي نمي آيند راي 
مي دهند، اما به يك انتخاب ب��د. اين افراد تاثير راي 
ندادن خود را به ش��كل مل��ي و عمومي مي بينند. به 
دليل بستر تاريخي و هويتي كه جامعه ما در اين 110 
سال داشته و با توجه به اينكه هر چقدر اين حضور پاي 
صندوق هاي راي بيشتر باشد انتخاب بهتري صورت 
مي گيرد. حضور مل��ي و حداكثري به جامعه كمك 
مي كند كه اهداف خود را سريع تر تحقق بخشد.  هر 
ملتي بدخواهاني دارد، ملت ما هم به داليل مختلف 
بدخواهاني دارد در س��طوح مختلف جهان. ما هم با 

بحران هاي منطقه اي در خاورميانه روبه روييم و هم 
با تغيير مديريت بدي كه در انتخابات امريكا صورت 
گرفت و كساني س��ركار آمدند كه از تجربه چنداني 
برخوردار نيستند، حضور حداكثري مردم و انتخاب 
اصلح م��ردم كمك مي كند تا جامعه م��ا از خطرات 
پيراموني خود در منطقه و سطح جهان مصون بماند 
و هم در داخل كش��ور موجب تقوي��ت وحدت ملي 
مي شود و به اميد اجتماعي و اعتماد اجتماعي كمك 
مي كند كه مهم ترين سرمايه يك كشور است. ضمن 
اينكه به توس��عه پايدار و حل مش��كالت فرهنگي، 
اقتصادي و اجتماعي هم كمك مي كند.  قرآن هم در 
فرازهايي تاكيد مي كند كه : »ان اهلل اليغيروا ما بقوم 
حتي يغيروا ما بانفسهم« در هيچ جامعه اي تغيير رخ 
نمي دهد مگر اينكه آن جامعه در درون خود اقدام به 

يك تغيير كند.

غالمرضا ظريفيان
فعال اجتماعي - سياسي

بهمن كشاورز
حقوقدان

اول مشاركت، بعد مطالبه گري

انتخاب��ات فرصت��ي اس��ت تا م��ردم با 
مش��اركت خود ف��ردي ك��ه از نظر آنها 
اصلح هست را انتخاب كنند تا بتواند در 
آن مسند ايفاي نقش كرده و موثر باشد. 
از مهم تري��ن مولفه هايي ك��ه مي تواند 
بس��تر را براي مش��اركت م��ردم فراهم 
كند »اعتماد اجتماعي« اس��ت كه اين 
اعتماد به شفافيت، صداقت، توانمندي، 
پاسخگويي و مس��ووليت پذيري ميان 
حاكميت و ميان دولت و ملت بازمي گردد. 
به همين دليل در جهان معاصر توجه به 
نقش م��ردم در انتخاب مديران عالي در 
عرصه هاي سياس��تگذاري هاي كشور و 
مديريت شهري و روس��تايي، ضرورتي 
اجتناب ناپذير اس��ت كه نش��ان از بلوغ 
سياس��ي و اجتماعي مردم است. ضمن 
اينكه اي��ن فرصت ب��ه عن��وان يكي از 
مولفه ه��اي حقوق ش��هروندي اس��ت 
كه در قانون اساس��ي هم ب��ر آن تاكيد 
شده اس��ت و استفاده درست از اين حق 
مي توان��د در سرنوش��ت تك تك مردم 
تاثيرگذار باشد و حتي در سطح بين الملل 
نش��انه اي از ضرورت كش��ور محسوب 
شود و مس��ووليت پذيري مردم در قبال 
سرنوشت خود را نشان دهد. حتي اگر با 
برخي از گروه هاي سياسي و اجتماعي، 

مخالف هس��تيم، اختالف سليقه داريم 
يا حت��ي در برخي زمينه ه��ا نارضايتي 
داري��م چراك��ه مطالبات مان ب��رآورده 
نش��ده يا ظلمي به ما روا شده است، باز 
هم نبايد با صندوق ه��اي راي قهر كرد. 
چراكه يك راي ه��م مي تواند تاثيرگذار 
بوده و انسجام اجتماعي در كشور را نشان 
دهد. فراموش نش��ود كاهش اين مولفه 
و بي تفاوتي نس��بت به سرنوشت خود و 
مردم كش��ورمان تهديدي جدي براي 
امنيت اجتماعي و ملي كشور محسوب 
مي ش��ود. حضور مس��ووالن كارآمد در 
مس��ندهاي مختلف زمينه تحقق ساير 
حقوق شهروندي و ارتقاي شاخص هاي 
س��المت اجتماعي، روان��ي، اقتصادي، 
فرهنگي را فراهم مي كند و در نهايت به 
»بهتر زيستن« مردم منجر خواهد شد. 

اگر امروز از اين حق استفاده نكنيم فردا 
حق مطالبه گ��ري اجتماعي م��ا از اين 
مس��ووالن كم خواهد شد لذا مشاركت 
امروز، فرصت ما براي نظارت بر عملكرد 
آنه��ا و در نهاي��ت زمين��ه مطالبه گري 
اجتماعي م��ا را افزاي��ش مي دهد. پس 
فردا همه با ه��م براي س��اختن ايراني 
آبادتر دس��ت ب��ه انتخاب ه��اي بزرگ 
ب��راي رياس��ت جمهوري و ش��وراهاي 
اس��المي ش��هر و روس��تا مي زنيم تا به 
داشتن آينده اي با نشاط تر بيش از پيش 

اميدوار شويم. 

سيد حسن موسوي چلك 
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران 

راي دادن، اميد به آينده است

ش��كي نيس��ت كه در هر كش��وري كه 
به صورت دموكراس��ي اداره مي ش��ود، 
حضور حداكثري مردم هنگام راي دادن 
آثارش را در روند اين دموكراسي و اداره 
كشور نش��ان مي دهد. به چند نمونه از 
تاثير حضور حداكثري مي توان نگاهي 

گذرا داشت: 
1. ب��ا افزاي��ش مي��زان مش��اركت، 
رييس جمهور منتخب مي تواند با قدرت 
بيشتري كار كند، چرا كه مي داند حمايت 
ميليون ها راي دهنده را به عنوان پشتوانه 
در اختيار دارد. 2. رييس جمهوري كه با 
راي باال به قدرت رس��يده باشد مي تواند 
در برابر كساني كه معموال در امور داخلي 
كشور ايجاد مش��كل مي كنند با قدرت 
بيشتري بايستد.  3. باالترين مقام اجرايي 
كش��ور با حضور حداكثري مردم و آراي 
آنه��ا براي تعامل و هم��كاري با مجلس 
شوراي اسالمي دس��ت بازتري خواهد 
داشت و اين روند را راحت تر پيش خواهد 
برد.  4. مي��زان حمايت راي دهندگان از 
رييس جمهور منتخب مي تواند جايگاه 
او را در س��طح بين الملل��ي تقويت كند. 
منتخبي كه نتيجه شركت اكثريت باالي 
راي دهندگان باش��د در برابر دشمنان و 
بدخواهان كشور مي تواند با اقتدار بسيار 
بيشتري س��خن بگويد. به عالوه نشانه 
محكمي است از اقتدار ملت ايران براي 
دش��مناني كه در منطقه داريم.  5. يكي 
از بزرگ ترين داليل حضور پررنگ و راي 
باال براي رييس جمهور منتخب اين است 
كه رييس دولت دوازدهم بتواند آنچه را 

در دولت يازدهم با عنوان برجام ش��كل 
گرفت، با قدرت ادامه دهد، مش��كالت 
بيشتري را از سر راه بردارد و حتي بتواند 
با گفت وگوها و مذاكرات بيشتر مسائل 
ديگ��ري را هم در عرصه بين المللي حل 
كند.  6. حض��ور پررنگ مردم جمهوري 
اس��المي اي��ران در پاي صن��دوق راي 
مي توان��د پي��ام مهمي به كش��ورهاي 
مس��لماني داشته باش��د كه تنها ادعاي 
مسلماني دارند و در اداره كشور اهميتي 
به حضور م��ردم نمي دهن��د و قدرت را 
به صورت موروث��ي در خانواده خود نگه 
مي دارند. اي��ن حضور نش��ان مي دهد 
كه م��ردم ما با قوانين اس��المي زندگي 
مي كنند و در عين حال به همان چيزي 
رسيده اند كه دنيا هم به آن رسيده است 
و آن هم اهميت مردم ساالري است.  راي 
دادن اميد به آينده است، مردمي كه پاي 
صندوق مي آيند اميد دارند و احس��اس 
مي كنند كه در سرنوش��ت خودشان و 
كشورشان سهيم هستند، تاثيرگذارند. 
حضور م��ردم ب��راي راي دادن س��بب 
مي شود كه تفاوت هاي ميان آنها بيشتر از 
قبل كم شود، تصويري از ملتي رسم شود 
كه با هر زبان و قوميتي يك سرنوش��ت 
واحد دارن��د. در دولت اصالحات، زماني 
كه رييس جمهور با راي باال انتخاب شد 
توانس��ت در حوزه كش��اورزي، آموزش 
عالي و آموزش و پرورش تغييرات زيادي 
انجام دهد. حاال هم به كساني كه مردد 
هستند توصيه مي كنم نگاهي به تمامي 
تحوالت س��ال هاي گذش��ته بيندازند، 
ببينند ك��ه راي آنها موثر بوده. اميدوارم 
روز جمعه آنها هم به ساير راي دهندگان 

بپيوندند. 

كاظم اكرمي
وزير اسبق آموزش و پرورش 

ايرن�ا| »گ��ري لوييس« نماين��ده س��ازمان ملل،  در 
ايران گفت: با بازگشت  درياچه خشك شده اروميه به 
چش��م انداز زمين، پس از چهار سال مي توانم آب را در 
كف اين درياچه ببينم. آب خيلي زياد نيست اما بسيار 
بسيار بيشتر از دفعه قبلي است كه اين درياچه را ديدم. 
درياچ��ه كم كم جان مي گي��رد و اين نتيجه همكاري 
فوق العاده موفق دلس��وزاني اس��ت كه برخي ايراني و 

برخي خارجي هستند. 

اطالعيه وزارت ارتباطات 
درخصوص »خبر كذب فيلتر 
بعضي صفحات اينستاگرام«

سازمان ملل: درياچه اروميه 
به چشم انداز زمين برگشت

خبرگزاري ايسنا

 زن و مرد، 
 پير و جوان، 

 روستايي 
و شهري، 

 با حضوري 
حداكثري 

بايد در مسير 
ثبات كشور 

حركت كنند تا 
درهاي كشور 

از آنچه تاكنون 
به روي دنيا 

باز شده،  بازتر 
شود و شاهد 

حل مشكالت 
اقتصادي 
و رشد و 

شكوفايي 
كشور در آينده 

باشيم


